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Com Nenê e Ricardinho em campo, Fluminense e Botafogo se enfrentam hoje no Maracanã em momentos 

opostos. O Tricolor na Liberta e perto da vaga no Carioca; o Alvinegro na Segundona e quase eliminado. P. 4 e 5
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Vasco

REPRODUÇÃO

No alto, 
Edmundo na 
comemoração 
em 1997, agora 
imitada por 
Morato como 
homenagem

REPRODUÇÃO

Homenagem de Morato 
alegra o ídolo Edmundo 
Autor do terceiro gol do Vasco sobre o Flamengo no clássico, atacante recebe agradecimento do Animal

F
oi como uma viagem no 
tempo. Saudoso, o torce-
dor do Vasco não come-

morava uma vitória sobre o 
Flamengo desde abril de 2016. 
Vestindo a lendária camisa 10, 
Morato levou os vascaínos à 
loucura ao repetir a icônica 
comemoração de Edmundo, 
um dos maiores ídolos da his-
tória do clube e antigo dono 
do número usado pelo novo 
reforço. A dança de Morato 
foi uma homenagem à come-
moração do Animal em outro 
chocolate aplicado sobre o 
maior rival: 4 a 1.

A histórica goleada acon-
teceu no Campeonato Bra-
sileiro de 1997, vencido pelo 
Vasco, com direito a quebra 
de recorde de gols de Edmun-
do, na época: 29 no total, su-
perando Reinaldo, do Atléti-
co-MG, com 28. Morato co-
meçou a escrever sua história 
no Clássico dos Milhões com 
o pé direito. E não escondeu 
a felicidade. Filipe Luís foi o 
Júnior Baiano da vez, marca-
dor de Edmundo no confron-
to de 1997. Com o Vasco em 
reconstrução após a queda 
para a Série B do Campeona-
to Brasileiro, Morato apro-
veitou o expressivo resultado 
para pedir um voto de con-
fiança ao torcedor.

“Feliz pelo gol, pela vitó-
ria. É um resultado que o 
torcedor vascaíno com cer-
teza está vibrando, mas que-
ro pedir calma. Peço que o 
torcedor vascaíno nos dê um 
pouco mais de espaço e con-
fiança. Essa galera que está 
no clube vai reverter essa si-

tuação”, disse Morato, em en-
trevista ao fim do jogo. Com 
aplicação tática e muita gar-
ra, o Vasco fez a sua melhor 
apresentação em 2021 e su-
perou o favorito Flamengo. 
Com o resultado, encerrou 
um jejum que durava desde 
2016 — ou 17 clássicos. “Se 
eles são o melhor time ou 
não, é clássico né? Tabu tá aí 
pra ser quebrado”, simplifi-
cou Morato.

Ídolo do Vasco, Edmundo, 
que completou 50 anos recen-
temente, não escondeu a ale-
gria com a homenagem feita 
por Morato no clássico. “Já 
parei tem 12 anos e o Morato 
nem tem isso de [jogador] pro-
fissional (risos), mas fico lison-
jeado, fico feliz, acho bacana, 
emblemático”, afirmou Ed-
mundo. “Acho que falta muito 
para o Vasco repetir atuações 
como a de ontem (quinta-fei-
ra) durante uma temporada 
inteira, mas já é um excelente 
começo”, completou o Animal 
em entrevista ao portal ‘UOL’.

Vi a reper-
cussão nas 
redes sociais 
e fiquei feliz. 
A gente fica 
contente 
quando tem 
uma home-
nagem. Foi 
bem bacana. 
Agradeço”
EDMUNDO
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Vasco

 N Após a contratação do vo-
lante Rômulo, nomes de ou-
tros ex-jogadores surgiram 
como possibilidade de refor-
ços para o Vasco. Um deles foi 
o do atacante Alex Teixeira, 
que defende o Jiangsu Su-
ning, da China, revelado pelo 
Cruzmaltino. Em contato 
com o portal Globoesporte.
com’, o diretor executivo de 
futebol do Vasco, Alexandre 
Pássaro, negou a possibilida-
de de contratação do atleta.

“Assim que cheguei, fa-
lei com o Alex, como tam-
bém com o Kardec e outros, 
deixando as portas abertas, 
caso precisem de qualquer 
coisa do Vasco. Mas não há 
absolutamente nenhuma 
negociação, aproximação ou 
proposta do departamento 
de futebol para ele. Sejamos 
realistas”, afirmou.

O Vasco segue em bus-
ca de reforços para o elen-
co. O Cruzmaltino avalia a 
possibilidade de contratar 
um lateral-esquerdo, um 
meia e um atacante. Nomes 
como Jean Victor, do Boavis-
ta, Luiz Paulo, do Volta Re-
donda, e Michel, do Grêmio, 
vêm sendo avaliados, mas 
o clube não fez nenhuma 
oferta por eles.

CLUBE NEGA 
PROPOSTA A 
ALEX TEIXEIRA

 N O treinador do Vasco, Marcelo 
Cabo, ficou muito satisfeito com 
o rendimento da equipe na vitó-
ria sobre o Flamengo. Ele citou o 
adiamento da partida, a pedido 
do time rubro-negro, como uma 
motivação a mais para o resul-
tado e também exaltou o fim do 
jejum de 17 jogos sem vitória do 
Cruzmaltino sobre o maior rival.

“O plus da nossa vitória foi 
esse adiamento. Trabalhei 

bastante a bola aérea. Ganhamos 
um dia. O Vasco é gigante, é muito 
grande. Ganhar clássico para o Vas-
co é normal, classificar na Copa do 
Brasil é normal”, afirmou.

Marcelo Cabo também falou da 
importância de um resultado posi-
tivo desse porte para dar confiança 
e moral ao seu trabalho no Vasco. 
O Cruzmaltino vive uma sequência 
positiva depois de um começo irre-
gular na temporada.

“Para mim, é muito impor-
tante. Sou do Rio, meus ami-
gos de infância da Penha me 
mandaram mensagens e força. 
Voltar ao Rio e ganhar um clás-
sico com o Flamengo é muito 
importante. É um passo na nos-
sa trajetória. Precisamos enalte-
cer o que a equipe ofereceu em 
questão tática e entrega. Eles 
se entregaram a cada palmo do 
campo”, elogiou o treinador.

CABO: ‘GANHAR CLÁSSICO É NORMAL PARA O VASCO’

O Vasco é gigante,  
é muito grande. 
Ganhar clássico para 
o Vasco é normal, 
classificar na Copa do 
Brasil é normal”
MARCELO CABO
Técnico Vasco

VOCÊ SABIA
A vitória no clássico 
foi fundamental para 
manter as chances 
de o Vasco avançar às 
semifinais do Carioca

O técnico 
Marcelo Cabo 

fez muitos 
elogios ao 

desempenho 
do time  

do Vasco

RAFAEL RIBEIRO/VASCO
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Fluminense

Clássico entre 
a esperança e a 
preocupação
Fluminense e Botafogo se enfrentam hoje à tarde, no Maraca, 
num duelo que pode definir o futuro dos times no Carioca 

D
ois clubes em crise finan-
ceira e há muito tempo 
sem disputar títulos rele-

vantes, Fluminense e Botafogo 
têm muita coisa em comum na 
luta pela sobrevivência. Entre-
tanto, quando se encontrarem 
hoje, às 16h no Maracanã, pelo 
Campeonato Carioca, estarão 
com sentimentos bem distin-
tos. Enquanto o Tricolor viven-
cia um 2021 de esperança de 
dias melhores, o Glorioso sofre 
com a preocupação de uma cri-
se que parece não ter fim.

E o momento de cada rival 
é outra prova do contraste re-
cente. Após um quinto lugar 
no Campeonato Brasileiro 
de 2020, o Fluminense volta 
suas atenções para a estreia na 

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

O Botafogo 
de Chamusca 
precisa da 
vitória para 
seguir vivo na 
competição

Copa Libertadores da América, 
quinta-feira, contra a equipe 
do River Plate, da Argentina, 
num retorno após quase oito 
anos. E ainda se classifica à se-
mifinal do Carioca se vencer o 
clássico (ou até mesmo se em-
patar, caso Madureira e Vasco 
tropecem em seus jogos). 

Por outro lado, o Botafogo 
chega com a decepção da que-
da precoce na Copa do Brasil, 
que representa uma perda de 
dinheiro que seria essencial 
para os combalidos cofres 
(pelo menos R$ 1,7 milhão 
pela participação na próxima 
fase). Para piorar, o Glorioso 
corre o risco de nova elimi-
nação, desta vez no Carioca, 
se não vencer. O que pode au-

Uma vitória 
hoje coloca o 
Flu de Roger 
Machado na 

semifinal  
do Carioca

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE
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Botafogo

mentar a pressão sobre o téc-
nico Marcelo Chamusca. Tudo 
isso em meio a uma reformu-
lação após o rebaixamento 
para a Série B do Brasileiro.

Em meio ao desânimo dos 
torcedores, o Botafogo bus-
ca se reerguer como clube, 
numa reformulação profun-
da, com redução de custos e 
muita dificuldade para buscar 
reforços. E precisa provar aos 
torcedores que tem condições 
de brigar pelo retorno à Série 
A. Já o Fluminense, com a ex-
pectativa de uma tempora-
da promissora, organizou-se 
para aumentar o investimento 
e planeja gastar 30% a mais 
com salários, mesmo ainda so-
frendo com a crise financeira. 
Tanto que, nesta semana, fe-
chou um pacote de contrata-
ções (Cazares, Abel Hernán-
dez, Bobadilla e Manoel).

Mas, quando a bola rolar, 
essa diferença de humor en-
tre os clubes tende a desapa-
recer e a promessa é de um 
clássico equilibrado. 

Ex-Grêmio, David Braz foi anunciado: zagueiro se recupera da covid

REPRODUÇÃO

Local: Maracanã. Árbitro: Rodrgio 
Carvalhaes de Miranda. Horário: 16h

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro 
e Egídio; Wellington, Martinelli e Yago; 
Kayky, Fred e Nenê. 
Técnico: Roger Machado

Douglas Borges, Jonathan, Kanu, Gilvan e 
Paulo Victor; Luiz Otávio, Rickson e 
Ricardinho; Ronald,  Matheus  
Nascimento e Marco Antônio.  
Técnico: Marcelo Chamusca

FICHA TÉCNICA

 N O Fluminense tem mais um 
reforço confirmado para a Li-
bertadores. Antes mesmo de 
ser anunciado oficialmente, o 
que aconteceu pouco depois, 
o zagueiro David Braz teve seu 
novo vínculo publicado no BID da 
CBF e já está regularizado. Assim 
como aconteceu com Cazares e 
Abel Hernández, ele já aparece 
vestindo a camisa tricolor.

Apesar da regularização, Da-
vid Braz ainda não iniciou os tra-
balhos no Fluminense. O jogador 
testou positivo para a covid-19 e 
só se apresentará ao clube quan-
do estiver recuperado e não hou-
ver qualquer risco de contagio.

Além de David Braz, o Flumi-
nense acertou nesta semana 
as contratações do zagueiro 
Manoel, do meia Cazares e do 
atacante Abel Hernández. O ar-
gentino naturalizado paraguaio 
Raúl Bobadilla é outro que deve 
chegar em breve.

Ontem, o clube oficializou a 
contratação do atacante Abel 
Hernández, que estava no In-
ternacional. O jogador uruguaio 
chega às Laranjeiras sem custos. 
Ele assinou vínculo de um ano, 
com opção de extensão por mais 
um ao fim do contrato. Abel já 
trabalha no CT Carlos Castilho 
desde a última quinta-feira.

NOVO REFORÇO JÁ APARECE NO BID

 N Depois de acertar por R$ 3 
milhões a saída de Matheus 
Babi para o Athletico-PR, o 
Botafogo teve parte do valor 
penhorado por decisão do juiz 
Marco Antônio Belchior da Sil-
veira, da 14ª Vara do Trabalho 
do Rio de Janeiro do Tribunal 
Regional do Trabalho da Pri-
meira Região (TRT-1). Ex-trei-
nador do Glorioso, Oswaldo de 
Oliveira fez o pedido, acatado 
pela Justiça, de acordo com 
informações do portal “Esporte 
News Mundo”.

Segundo o site, a penhora 

foi no valor de 20%. Com isso, 
aproximadamente R$ 600 mil 
deverão ser depositados di-
retamente para Oswaldo de 
Oliveira, em vez de serem re-
passados ao clube alvinegro.

No fim de 2019, Botafogo e 
Oswaldo de Oliveira firmaram 
acordo na Justiça para quita-
ção da dívida. Na oportunida-
de, o clube se comprometeu a 
pagar R$ 4 milhões ao ex-trei-
nador. Já havia sido penhorado 
anteriormente o montante de 
R$ 3.142.350,00. O treinador 
dirigiu o time de 2012 a 2013.

PENHORA DE DINHEIRO DE BABI

tabelaçoaço
N site: www.odia.com.br

TAÇA GUANABARA 2021
 CLASSIFICAÇÃO 
  CLUBES PT J V E D GP GC S

PT: pontos J: jogos V: vitória E: empate D: derrota GP: gols pró GC: gols contra S: saldo

REGULAMENTO: Na Taça Guanabara, os 12 clubes se enfrentam em turno único. Os 
quatro melhores se classificam à semifinal, e os dois vencedores se enfrentam na final 
do campeonato, ambas as fases em ida e volta. As equipes que ficarem entre 5º e 8º 
lugar na Taça Guanabara disputam a Taça Rio, mata-mata de consolação que terá 
semifinal e final, em ida e volta. O último colocado da Taça Guanabara também jogará 
a Série A2 do Carioca 2021. Critérios de desempate da Taça Guanabara: 1) mais vitórias; 
2) melhor saldo de gols; 3) mais gols pró; 4) confronto direto (só entre dois clubes); 5) 
menos vermelhos e amarelos; 6) sorteio.

RESULTADOS
JOGO LOCAL
8ª RODADA 

Vasco 4 x 2 Bangu Raulino de Oliveira

Resende 1 x 4 Boavista Est. do Trabalhador

Botafogo 1 x 1 Portuguesa Giulite Coutinho

Volta Redonda 3 x 2 Nova Iguaçu Raulino de Oliveira

Madureira 1 x 5 Flamengo Raulino de Oliveira

Macaé 0 x 4 Fluminense Raulino de Oliveira

9ª RODADA / SÁBADO

Portuguesa 5 x 1 Bangu Luso-Brasileiro

Macaé 1 x 3 Resende Elcyr Resende

Volta Redonda 2 x 2 Botafogo Raulino de Oliveira

9ª RODADA / DOMINGO

Madureira 0 x 0 Boavista Conselheiro Galvão

Fluminense 3 x 1 Nova Iguaçu Maracanã

9ª RODADA / QUINTA

Flamengo 1 x 3 Vasco Maracanã

Semifinalistas Taça Rio Zona neutra Rebaixamento

 1º Volta Redonda 20 9 6 2 1 16 10 6

 2º Flamengo 19 9 6 1 2 19 7 12

 3º Portuguesa 17 9 5 2 2 14 4 10

 4º Fluminense 16 9 5 1 3 15 10 5

 5º Vasco 13 9 3 4 2 16 12 4

 6º Botafogo 12 9 2 6 1 10 8 2

 7º Madureira 12 9 2 6 1 8 10 -2

 8º Resende 11 9 3 2 4 8 14 -6

 9º Boavista 10 9 2 4 3 10 10 0

 10º Nova Iguaçu 9 9 2 3 4 11 13 -2

 11º Bangu 5 9 1 2 6 4 16 -12

 12º Macaé 1 9 0 1 8 4 21 -17

PRÓXIMOS JOGOS
JOGO HORA LOCAL
10ª RODADA / HOJE

Madureira x Macaé 15h15 Conselheiro Galvão

Fluminense x Botafogo 16h Maracanã

Portuguesa x Flamengo 21h05 Luso-Brasileiro

10ª RODADA / AMANHÃ

Bangu x Volta Redonda 15h15 Moça Bonita

Nova Iguaçu x Resende 15h15 Laranjão

Boavista x Vasco 18h30 Elcyr Resende

O Tricolor deve 
ter força máxima 
no clássico. Já o 
Alvinegro terá os 
desfalques de  
Frizzo e Navarro
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Portuguesa

Com titulares 
poupados, Fla 
pega a Portuguesa
Ceni escala hoje um time alternativo, reforçado por Rodrigo 
Caio e Pedro, pensando na estreia na Libertadores, terça-feira

C
om a cabeça na estreia na 
Libertadores da América, 
terça-feira, contra o Vélez, 

na Argentina, o Flamengo en-
tra em campo hoje, às 21h05, no 
Estádio Luso-Brasileiro, para 
enfrentar a Portuguesa pela 10ª 
rodada do Campeonato Cario-
ca. Com a equipe já classificada 
às semifinais, o técnico Rogé-
rio Ceni deverá escalar um time 
alternativo, reforçado pelo za-
gueiro Rodrigo Caio, que, sus-
penso, não poderá jogar contra 
o Vélez, e pelo atacante Pedro, 
recuperado de lesão muscular 
na coxa esquerda. 

Em segundo lugar na briga 
pela conquista da Taça Guana-
bara, o Rubro-Negro precisa 
vencer e torcer por um tropeço 
do Volta Redonda contra o Ban-
gu para retomar a liderança.

Já a Portuguesa entra em 
campo motivada por surpreen-
dente campanha e pela oportu-
nidade de se classificar às semi-
finais: ocupa o terceiro lugar na 
tabela e está invicta diante dos 
grandes. O time derrotou o Vas-
co e o Fluminense e empatou 
com o Botafogo, mesmo tendo 
atuado desde o primeiro tempo 
com um jogador a menos.

CORREÇÕES PARA A LIBERTA
Ceni já havia projetado escalar 
os reservas hoje, mesmo antes 
da derrota por 3 a 1 e da má 
atuação do Flamengo no clás-
sico de quinta-feira com o Vas-
co. O treinador reconheceu que 
a equipe esteve abaixo do que 
costuma render: “Tivemos er-
ros técnicos, simples, levamos 
gol com cinco minutos, na bola 
parada. Algo que trabalhamos. 
Infelizmente não conseguimos 
ir bem nesse sentido. O time 
lutou, batalhou, mas tecnica-
mente  esteve abaixo”.

Segundo ele, a partida con-
tra o Vasco mostrou alguns dos 
desafios que o Flamengo preci-
sará corrigir para a estreia na 
Libertadores, diante do Vélez: 
“Precisamos melhorar. Os ti-
mes argentinos também são 
muito copeiros e competitivos. 
Precisamos achar os espaços, 
analisar os vídeos e ver os erros, 
que achei bem identificáveis”.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Recuperado 

de lesão na 

coxa esquerda, 

o artilheiro 

Pedro volta 

hoje ao time 

rubro-negro

Local: Estádio Luso-Brasileiro.
Árbitro: Rafael Martins de Sá.
Horário: 21h05

PORTUGUESA

FLAMENGO

Negueti, Muniz (Watson), Pedro, Diego 
Guerra e Luís Gustavo; Wellington, Mauro 
Silva, Cafu e Romarinho; Chay e Jhuliam. 
Técnico: Felipe Surian

Hugo, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo 
Henrique e Renê; Hugo Moura, João 
Gomes e Pepê; Michael, Pedro e Vitinho. 
Técnico: Rogério Ceni

FICHA TÉCNICA
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Flamengo

 N O meia Arrascaeta não terá 
vida fácil para conseguir uma 
valorização contratual no Fla-
mengo. De acordo com o jor-
nalista Mauro Cezar Pereira, em 
seu blog no site ‘UOL’ a diretoria 
não pretende atender às exi-
gência do jogador e de seu em-
presário, Daniel Fonseca. Eles 
desejam que o clube adquira 
mais 12,5% dos direitos econô-
micos do camisa 14 ao Defensor 
Sporting, do Uruguai.

Pelo contrato, o Flamen-
go seria obrigado a comprar 
esse percentual, caso Arras-
caeta atingisse a marca de 
4 mil minutos em campo. 
Como isso não aconteceu, o 
clube se vê livre dessa res-
ponsabilidade, mas o em-
presário alega que o diretor 
executivo Bruno Spindel te-
ria se comprometido a fazer a 
transação. O dirigente nega.

A intenção de Arrascaeta 
e do empresário é que, com a 
assinatura de um novo con-
trato, o craque, que tem vín-
culo até o fim de 2023, tenha 
uma valorização salarial.

QUEDA DE 
BRAÇO COM 
ARRASCAETA

Precisamos melhorar. 
Os times argentinos 
são muito copeiros 
e competitivos. 
Precisamos achar os 
espaços, analisar os 
vídeos e ver os erros”
ROGÉRIO CENI

VOCÊ SABIA
Como medida de 
combate à covid, o 
governo argentino 
poibiu eventos 
esportivos que 
terminem após as 20h

Arrascaeta 
quer uma 

valorização 
salarial, mas 

o Fla faz  
jogo duro

MARCELO CORTES / FLAMENGO

 N A estreia do Flamengo 
na Libertadores da Améri-
ca, contra o Vélez Sarsfield, 
marcada para a terça-feira, 
na Argentina, pode mudar 
de horário. Ontem, o gover-
no anunciou que, como for-
ma de prevenção contra a 
covid-19, estão proibidos os 
eventos esportivos em Bue-
nos Aires e na região metro-
politana que terminem de-
pois das 20h. A partida entre  
Flamengo e Vélez está mar-
cada para começar às 21h30, 
no Estádio José Amalfitani.

A Conmebol ainda não 
confirma  alteração no horá-
rio. Dirigentes dos dois clubes 
estão cientes do risco e vêm 
mantendo contato com a 
entidade. Mesmo que mude 
o horário do jogo, o Flamen-
go não pretende alterar sua 
programação. A delegação 
viaja para Buenos Aires na 
tarde de amanhã. Ontem, a 
comissão técnica divulgou 
a lista de jogadores para a 
disputa da Libertadores. A 
relação tem 50 nomes.

HORÁRIO NA 
LIBERTA PODE 
SER ALTERADO

A lista de jogadores inscritos pelo Flamengo para a Libertadores da América conta com 50 nomes

REPRODUÇÃO
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nNo meio da semana, vimos 
uma prova de que o futebol se 
ganha no campo. O Flamengo 
perdeu para o Vasco quando 
todos esperavam uma vitória 
tranquila. Mas é clássico. Ape-
sar das grandes diferenças de 
Fluminense e Botafogo, o jogo 
tem que ser encarado com se-
riedade. O Tricolor tem muito 
mais time do que o Alvinegro 
e encara a partida como prepa-
ração para a Libertadores, mas 
a concentração pode fazer a di-
ferença. Espero um jogo ligado 
o tempo inteiro.

VOVÔ COM 
DIFERENÇAS

CENI TEM QUE MOSTRAR 

C
ampeão do Brasileiro e da Supercopa do Bra-
sil. Esses são os títulos de Rogério Ceni com a 
camisa do Flamengo. É claro que ele está ten-

do êxito, mas é incrível como o torcedor não sente 
ainda a confiança que sentia, por exemplo, com 
Jorge Jesus. E isso reflete em campo no time do 
Flamengo. Foram 17 jogos sem perder para o Vas-
co e o último demonstrou que não há aquela su-
perioridade que todos esperavam. Até que ponto 
ele vai aguentar essa pressão? Não sei. Eu entendo 
que um jogo não corresponde a um trabalho intei-
ro, mas existem sinais de que a torcida segue não 
depositando todas as fichas no ídolo do São Paulo. 
Agora, vem a Libertadores e pode aparecer como 
um ponto de afirmação para ele mostrar que tem 
comando e futebol para ganhar totalmente o afe-
to da massa rubro-negra. Porque o Brasileirão foi 
duas vezes do Fla nos últimos anos. Mas a Liber-
tadores é sempre a maior vontade.

 n O Internacional não era 
visto como um grande 
time em 2020 para buscar 
o título do Campeonato 
Brasileiro, mas surpreen-
deu e quase conseguiu 
conquistar o caneco. A 
questão é que o time gaú-
cho continua melhorando, 
e a contratação do atacan-
te Taison eleva o Interna-
cional de patamar para a 
briga de todos os títulos da 
temporada. Olho neles...

TAISON É GRANDE 
REFORÇO

EDMUNDO AGRADECE

 nO atacante Morato viveu a 
noite dos sonhos e até fala-
mos sobre isso aqui ontem. 
Mas a comemoração home-
nageando Edmundo chegou 
ao camisa 10 histórico do Gi-

gante da Colina e ele agrade-
ceu pelo carinho do jogador 
do Cruzmaltino. O fogo desse 
clássico pode acender ainda 
mais com a nova organização 
do time de São Januário.

Messi pode 
fazer última 
final pelo Barça
Craque comanda hoje o time na 
decisão contra o Athletic Bilbao

E
le é sinônimo de uma 
era no futebol espanhol 
e pode jogar a sua últi-

ma decisão com a camisa do 
Barcelona. É nesse clima de 
incerteza que o argentino 
Lionel Messi comanda o time 
hoje diante do Athletic Bil-
bao, na decisão da Copa do 
Rei. O jogo, em Sevilha, co-
meça às 16h30 (de Brasília).

Principal nome da equipe 
desde o fim do reinado de Ro-
naldinho Gaúcho, Messi cons-
truiu trajetória de sucesso e, 
ao lado de Cristiano Ronaldo, 
dividiu as honras de ser o me-
lhor do mundo por mais de 
uma década. No entanto, os 
seus capítulos recentes dão 
sinais de que sua história no 
clube pode estar perto do fim 
— contrato vai até o meio do 
ano. Desgastado com a direto-
ria, ele sinalizou seu desejo de 

O contrato de Lionel Messi com o Barcelona vai até o mês de junho

AFP

sair publicamente e sua queda 
de rendimento acabou refor-
çando essa ideia.

Foi somente a partir do iní-
cio deste ano que o camisa 10 
recuperou a condição de fora 
de série e conseguiu recondu-
zir o Barça na briga pelo título 
espanhol (é o terceiro coloca-
do a dois pontos do líder Atlé-
tico de Madrid).

E os desafios de Messi, na-
quela que pode vir a ser sua 
última final pelo clube que 
o revelou, não param por aí. 
Eliminado da Champions 
nas oitavas, o Barcelona per-
deu as duas partidas para o 
Real Madrid no Espanhol. 
Com um ponto a mais (66 
a 65), o time merengue é o 
segundo na briga pelo títu-
lo. A conquista da Copa do 
Rei chegaria para aliviar um 
ambiente tenso também pela 
recente crise institucional e 
financeira do clube.

COPA DO REI

 > Sevilha, Espanha

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Ceni: sinais de que torcida não deposita todas as fichas nele
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